
Št<otitetst<1i posudek na dip|omovou práci Kateřiny Peš|ové: HMOTNosTNi
SPEKTRoMETRIE A cHEMlcKÉ MoDlFlKAcE JAKo NÁsTRoJ KE sTUDlU
PRoTElN.PRoTElNoVÉ lNTERAKCE.

Studentka Kateřina Peš|ová vypracova|a svou dip|omovou práci na dvou
pracovištích: na katedře biochemie Přírodovědecké faku|ty Univerzity Kar|ovy, a V
|aboratoři studia mo|ekulární struktury Mikrobio|ogického ústavu AVČR. Předkládaná
dip|omová práce Se zabývá mapováním interakcí dvou modelových systémů
eukaryotických proteinů. Prvním je potkaní membránový protein cytochrom P-45o
2B112 a jeho partneři jaterního monooxygenasového systému. Druhým systémem je
protein 

.1 
4-3-3 s tyrosinhyd roxylasou.

Uvodní kapito|a přeh|edně popisuje dosavadní zna|osti o obou proteinových
systémech spo|u s metodikou hmotnostní spektrometrie a chemických modifikačních
technik.

Da|ší část je věnovaná pouŽitým metodám. Práce metodicky pokrývá
purifikační proces membránových proteinů (od frakční centrifugace, so|ubiIisace,
různé druhy koIonové chromatografie, SDS-PAGE eIektroforesu, analytická
stanovení, aŽ po finá|ní úpravu proteinového preparátu), zák|adní enzymo|ogii a
chemické modifikační reakce v rekonstituovaném systému, a vlastní hmotnostně
spektrometrickou ana|ysu či vyuŽití bioinformatiky k vyhodnocení MS dat. JiŽ
samotné mnoŽství pouŽitých biochemických metod a metodických přístupů
naznačuje čas věnovaný studentkou na Vypracování předk|ádané dip|omové práce.

Pro přeh|ednost jsou metody izo|ace membránových proteinů cytochromu P-
450 2B112 a NADPH:P-450 oxidoreduktasy uvedeny v kapito|e výsledky. BohuŽe| se
nepodařilo připravit proteinový preparát isoenzymu cytochromu P-450 v takové
čistotě, aby mohI být pouŽit pro chemické modifikační reakce s nás|ednou
h motnostně spektrometrickou ana|ýzou.

Nás|eduje druhý studovaný systém proteinu 14-3-3 a tyrosinhydroxy|asy.
Shoda mnoha získaných výs|edků s |iteraturou potvrzuje správnost pouŽité metodiky.
Nejzajímavějším originá|ním výsledkem je d|e mého názoru ov|ivnění interakce
jednot|ivých proteinů přítomností hořečnatých iontů, kteý vytváří prostor pro moŽné
bio|ogické interpretace a da|ší studium. Metody hmotnostní spektrometríe, které
dip|omantka vyuŽi|a pro identifikaci studovaných proteinů a hledání chemickou reakcí
spojených peptidů, vyŽadují nejen ve|kou pečlivost, čistotu a standard |aboratorní
práce, a|e kladou i vysoké nároky při obs|uze pouŽitých přístrojů a interpretaci
získaných dat.

Diplomová práce je sepsaná přehledně, jasně a stručně. Dip|omantka
prokáza|a jak schopnost práce s |iteraturou, tak schopnost presentace získaných
výs|edků a jejich interpretaci' Zde bych chtěl vyzdvihnout samostatnost a kreativnost
dip|omantky nejen při p|ánování v|astních experimentů, ale i sepisování dip|omové
práce'

Pod|e mého názoru předk|ádaná práce Kateřiny Peš|ové sp|ňuje poŽadavky
k|adené na dip|omovou práci na katedře biochemie, doporučuji ji k obhajobě a
navrhuji její hodnocení stupněm výborně.
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